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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračun 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. obžaluje, da je predlagani znesek za prevzem obveznosti v sklopu programa za 
državljanstvo, enakost, pravice in vrednote v višini 90.600.000 EUR veliko nižji, kot je 
prvotno zahteval Parlament; v skladu s stališčem Parlamenta, sprejetim v prvi obravnavi 
17. aprila 2019, zahteva, da se sredstva za prevzem obveznosti povišajo na 
265.000.000 EUR in da se ustvari nova proračunska vrstica za spodbujanje in zaščito 
vrednot Unije (s 120.000.000 EUR za prevzem obveznosti); na osnovi delnega dogovora 
s Svetom poziva k povečanju sredstev za prevzem obveznosti v proračunski vrstici 
programa Daphne na 37.100.000 EUR in k oblikovanju nove podvrstice za boj proti vsem 
oblikam nasilja na podlagi spola, za katero bo od tega skupnega zneska namenjenih 
27.300.000 EUR; poziva tudi k povečanju sredstev za prevzem obveznosti v proračunski 
vrstici „Spodbujanje udeležbe in sodelovanja državljanov v demokratičnem življenju 
Unije“ na 70.600.000 EUR, preimenovanju proračunske vrstice „Spodbujanje enakosti in 
pravic“ v „Spodbujanje enakosti, pravic in enakosti spolov“ ter k rezervaciji 
10.300.000 EUR za spodbujanje enakosti spolov in vključevanje načela enakosti spolov 
v novi podvrstici;

2. je seznanjen z manjšim, 3-odstotnim povečanjem sredstev za obveznosti in plačila 
Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL); zahteva dodatno povečanje z 10.400.000 EUR na 
17.100.000 EUR in dodatnih 23 delovnih mest v kadrovskem načrtu agencije; poudarja, 
da bodo dodatna finančna sredstva agenciji omogočila izpolniti vse številnejše zahteve 
držav članic; 

3. je seznanjen z manjšim povečanjem (+0,5 %) sredstev za prevzem obveznosti in plačila 
programa za pravosodje; v skladu s stališčem o finančnih sredstvih programa za 
pravosodje, ki ga je Evropski parlament izrazil v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o 
večletnem finančnem okviru 2021–2027, zahteva dodatno povečanje finančnih sredstev 
programa v letu 2021, in sicer za 6.800.000 EUR, tako da bodo skupaj znašala 
50.500.000 EUR; 

4. meni, da manjše povečanje finančnih sredstev (+1,8 %), predlagano za Evropski center 
za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, ne bo zadostovalo za izpolnjevanje 
pravnih obveznosti, izhajajočih iz kadrovskih predpisov in najemnih pogodb; prav tako 
poudarja, da bi moral center dobiti dodatna sredstva tudi zato, da bo lahko uporabil vse 
svoje operativne zmogljivosti in se učinkovito odzval na najnovejše dogajanje v svetu 
drog, tudi na posledice izbruha covida-19; zato zahteva, da se proračun centra poveča na 
18.100.000 EUR; 

5. je seznanjen s predlogom za povečanje proračunskih sredstev Agencije Evropske unije 
za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
(Europol) za 11,5 %, pri čemer mora število uslužbencev, zaposlenih po kadrovskih 
predpisih, ostati nespremenjeno; spominja, da mora agencija državam članicam ponujati 
obsežnejšo operativno podporo in da je nedavno na zahtevo sprožila nove pobude, za 
katere so potrebna dodatna sredstva, na primer evropski center za finančni in gospodarski 
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kriminal ter inovacijski laboratorij; pričakuje, da bodo naloge agencije v letu 2021 še 
obsežnejše, saj se obeta revizija njenega poslanstva; zato meni, da treba zanjo nameniti 
184.900.000 EUR, kolikor je tudi zahtevala; zahteva, da se v kadrovski načrt agencije 
doda še 63 delovnih mest;

6. poudarja, kako pomembno je integrirano upravljanje meja za delovanje schengenskega 
območja; opozarja na pomembno vlogo Evropske agencije za mejno in obalno stražo 
(Frontex) pri tem in poziva k precejšnjemu povečanju njenega proračuna v letu 2021, na 
838.000.000 EUR, da bo lahko razširila in usposabljala svoje stalne enote in kupila lastno 
opremo, kar bo omogočilo njihovo uspešno napotitev in uporabo ter operativno podporo 
državam članicam na zunanjih mejah;

7. je seznanjen z oceno Evropskega javnega tožilstva, da bo v prvem letu delovanja obdelal 
količino informacij, ustrezajočo 4300 zadevam in 2000 preiskavam; pričakuje, da se bodo 
delovne obremenitve v prihodnjih letih še povečevale; opominja, da je Evropsko javno 
tožilstvo urad z zavezujočimi pristojnostmi; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v predlogu 
proračuna EU za leto 2021 zanj predvidenih zelo malo sredstev; poudarja, da bo treba 
finančna sredstva tožilstva občutno povečati na 55.000.000 EUR, da bo lahko izpolnilo 
svoje pravne obveznosti in prevedlo ogromno število dokumentov, ki se posredujejo 
sodnikom na državni ravni, pa tudi zaposlilo zahtevanih 140 evropskih delegiranih 
tožilcev in 219 uslužbencev; 

8. je zaskrbljen zaradi korenitih rezov, predlaganih za izmenjavo, pomoč in usposabljanje 
za zaščito evra pred ponarejanjem (Pericles IV), saj bodo ogrozili uspeh tega programa 
kot celote; meni, da bi bilo treba njegova finančna sredstva v letu 2021 povečati na 
950.000 EUR, da bo mogoče dejansko prispevati k boju proti ponarejanju evra in s tem 
povezanim goljufijam;

9. obžaluje zmanjšanje proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za 0,4 %; 
namesto tega zahteva povečanje sredstev za prevzem obveznosti in plačila na 
24.600.000 EUR; poziva tudi, da se v kadrovski načrt agencije dodata dve delovni mesti 
AD6 in dve delovni mesti za pogodbene uslužbence v funkcijski skupini IV; poudarja, da 
agencija brez zadostnih finančnih in kadrovskih virov morda ne bo mogla izvesti 
projektov, ki so odgovor na ugotovljene potrebe; 

10. meni, da predlagano povečanje proračunskih sredstev Agencije Evropske unije za 
pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ne zadostuje za izzive, s katerimi 
se agencija sooča zaradi digitalizacije in naraščajočega števila zadev; zahteva, da se 
agenciji dodeli 17 dodatnih delovnih mest in da se njen proračun temu ustrezno poveča 
na 43.800.000 EUR; 

11. pozdravlja predlagano 16,5-odstotno povečanje sredstev za obveznosti in plačila 
Evropskega azilnega podpornega urada, obžaluje pa, da se njegov kadrovski načrt temu 
ustrezno ni povečal; zato zahteva, da se v kadrovski načrt urada doda še 50 delovnih mest; 
spominja, da urad števila zaposlenih, ki ga zahteva za leto 2021, v novem programskem 
obdobju ne namerava več povečati, poudariti pa je treba, da bodo potrebne okrepitve, če 
bo sprejeta nova uredba o Agenciji Evropske unije za azil; poudarja, da bodo novi 
uslužbenci potrebni za operacije na terenu, pripravo in izvajanje usposabljanja, 
informacije in analize, praktična orodja, vodstvene dejavnosti in upravne naloge.


